
Zásady zpracování osobních údajů 
 
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zpracováváme, v souvislosti s Vašim členstvím v GC 
Stredainak o.s., Vaše osobní údaje v rozsahu: 
- Jméno a příjmení, titul 
- Datum narození 
- Adresa místa pobytu (u cizinců adresu pobytu a státní občanství) 
- E-mailová adresa 
- Telefon 
- Rodné číslo  

a to, za účelem: 
- vedení evidence členské základny Českou golfovou federací (dále jen „ČGF“) na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím 

souvisejícími činnostmi: 
- evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu 
- organizace hry golfu 
- zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží 
- tvorby žebříčků 
- zjištění výkonnosti hráčů 
- zpracování přehledů členské základny pro Českou unii sportu (dále jen „ČUS“), Český olympijský výbor (dále jen „ČOV“) a 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno 
právními předpisy, 

- zpracování údajů pro orgány státní správy a samosprávy 
- zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF 

- vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi 
- žádosti o dotace na základě § 6b ZPOS a 
- zasílání obchodních sdělení, pozvánek na akce GC Stredainak o.s. a informací o aktuálním dění v GC Stredainak o.s. 
- vedení evidence členské základny na základě interních přepisů GC Stredainak o.s.  
- rozesílaní informací o činnosti GC Stredainak o.s.  
- rozesílání marketingových sdělení o GC Stredainak o.s.  
- případně dalších činností potřebných pro činnost GC Stredainak o.s. na základě stanov. 
 
Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme zavedli taková technická a bezpečnostní opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny 
před jejich zneužitím nebo ztrátou. 
 
Osobní údaje získáváme výhradně od Vás a dále je předáváme těmto správcům a zpracovatelům: 
- České golfové federaci 
- Českému olympijskému výboru 
- České unii sportu 
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy  
- dalším příslušným orgánům státní správy a 
- smluvním partnerům GC Stredainak o.s., které poskytují GC Stredainak o.s. služby  (např. vedení účetnictví). 

 
Vaše osobní údaje zpracováváme v listinné i elektronické formě. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu Vašeho členství v GC 
Stredainak o.s. a dále po ukončení Vašeho členství po dobu 3 let, tj. po dobu zákonné promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a to pro účely oprávněných zájmů správce údajů v souladu čl. 5 a čl. 6 Nařízení. 

 
Kdykoli můžete využít svých práv garantovaných Nařízením: 
- Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a právo na pořízení kopie těchto údajů. 
- Právo na přenositelnost údajů  
- Právo požádat o opravu chybných údajů 
- Právo požádat o omezení zpracování osobních údajů  
- Právo požádat o výmaz osobních údajů  
- Právo obrátit se na příslušný dozorový orgán 
- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, a to prostřednictvím písemného sdělení 

v listinné podobě, zaslaného na adresu sídla GC Stredainak o.s. GC Stredainak o.s. dále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Bude-li námitka 
shledána oprávněnou, nemůže správce nadále osobní údaje za daným účelem zpracovávat.  

 
Správcem Vašich osobních údajů je GC Stredainak o.s., IČO: 27051382, se sídlem V Uličce 921, 253 01 Hostivice a Česká golfová federace, 
IČO: 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.  


